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Pozwe ob, og zacu! 

W paźri Ppiż Fcik ra wyki cześn o zgój oly 
za ję Kśił i z joz. Ae t padę, o j monm i   zaz 
min? Cz is, ż y etś n z ih ? Ta, ss jeśm sori, 
bo zc esśy rze. Pz ret zliś wi d: arę  Jes. 

Misr aś t ża sa, tóa zi ę t da z yi. Jśl izz  ilą 
miłść Bga ,  Jez, zis b ssim zo, w y, tóy ą la i 

nimyni  złoś wo ce, ówas ż t esś sor. 

Są róiż mon, kóy Bóg ya, żb ości sso  da ę do ki 
kaów,  ta ówć  ud  Jeze  y uzć  żyć Eagą. Ci mna si 
daą rkła : maą bi  pucy, wiją orh  ry pyo-
dą im  mą, rocą ię  de  o młeż. Ms  dac rah że d 

bć ar tna,  joz i bć otó  wzeń  d ofi. Mi pśić wą 
ronę  zacół, cć się y jękó i wzaó, pyyać sę o no 

kit i żwe. Mis że n bć ibic w itóc rah, śi ty 
się  wa l eśl rśije ą t rśadi. Dlo włśe sar 

pozą naj liy,  dzeć  dic r  ay óc .  

Święą tką ij  śice t śęa Tra d Deąt Jes. C już  e 
słzałś ? Była cą, a sł ię sł w ałm śie, b ał elą nść o 

Jez i Mr, i ła we bc omłów, a kać  są miłść. Wsąił d 
kaz kalak  ek 15 , poaż cła mć się  wie s,  

złaz z ałnó  a mnay. W asr roał, ż ab yć ijką 
ni ił sa cać  dec ró. Zretą ła d o zt ał  zt ła. 

Mówił : « Mom ołne s łość. N moę łnć ik dił. Ne mę i głć 
Ewali  mon, an zeć  Bga  męen. C to n nay! 
Mo bi  sir raą zit e. A j łuę zat h. Ne m ne 

sob udia sj iłś Bog  tko ci waó. To zz e scć 
żad ka d ał fiar, żno pzi, żde sła, yztać 

nanze c  cnić   młoś... »
Tak ł je « ł do », b tać ę sorą. Dat az sę ą «Małą 

Terą » al « waze ». Ty aż mże ją aśdać   t poó womć 
miny i  sć ię wim jaz. Śęta Tka sał ęną itę 

o t, że mł ec mą elą rść  och Ba :



« Pew siążę cił doć ściół. Njew n yał z, że żd  je 
ponh i  pa dć ięd na wę e kśił. Był at az ye-
ni miso d. Kiążę cił zenć yi bi em zy uzni 

ceś wego  Bga. ni zęl am owę śoł.

Pew di da ba tza pzła  ki ągąe z sił w óę 
kai n ośół. Pmśał si ówas: « Jes ka da pięz a 
buę kśił. Jed bły zęśli, dy ogł ę o t rcnić. 

Gdy ak gła ręom, óre cą ad  wem ełm  o t ni 
wiąc, oż Bóg łb adon ? » Z pięz, tóe j tał, pła a  dła 
ko. Gd oścół tał ńzo, kiążę hił ocśc o wyć i  g od 
nał wyć a me azk oj  oj diy  niśet świto 
soj corś. Natęg i jak  nas yło r, a  jo ju 

wiło nso gi ezj ot. Zanay ążę nał n o zić 
zikon na. Tn a c wazł ę ed z aży az. W ońc 

ponił sząć ozan i y or oba sła nena, ył ą, 
c nawę c i ła, b boć kśiół. Drżą e sc opezła, ż ne. 
Gd oco ją tai, pyonła e  sa i rzał, ż poł ko. 
Wte zmi, lag e nso sło yne  ż ik  ośmił ę g 

zezć ».

Mał re bł rena, ż ne nnez yił cni z iłś ma 
ogną tość. Pweła n: « Podine  łścią ł z ołg oż wóić 

duę». Ty e mż bć isre. Bądź in  mote  b da ssic. 
A g bęis dić ę n óżań, pięj, ż aż « Oje n », każ « Zroś 

Mar », kża żciw śl et te, k yaz  Bga,  M sawć 
pyenść,  taż Myi  ożj. W e sób że t żs omó cy 

minom wąc  adś u Jzo  Mar ssic d, ay  nuyć 
nawę cać. Będi  wóza s sóna j. A y uż ss lu 

poją  ułą Bog, ój i nść aną a świ. 
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